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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Įvykdymo
terminas

Lėšų
šaltiniai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio Grupių komplektų skaičius – 8.
ugdymo
poreikių
tenkinimas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų įgyvendinimas.
amžiaus vaikų skaičius – 150.

Direktorius

I-IV
ketvirtis

SB, VB
lėšos

Specialiųjų poreikių vaikų, turinčių Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, aktyviau
naudojant
inovatyvias
ugdymas.
skaitmenines priemones ( 54 vaikai).

Logopedas,
specialusis
pedagogas

I-IV
ketvirtis

SB, VB
lėšos

Pedagogų
ir
kitų
darbuotojų 17 pedagogų, 2 vadovai ir 8 auklėtojų
kvalifikacijos tobulinimas.
padėjėjos dalyvaus kvalifikacinėse
programose.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

I-IV
ketvirtis

VB
lėšos

I-IV
ketvirtis

lėšos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa

01
0101

Atsakingi
vykdytojai

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Užtikrinti
kokybišką
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
vaikų ugdymą.

ugdymui

Elektroninio
dienyno
darželis“ įdiegimas.

„Mūsų Įdiegtas ir naudojamas elektroninis
dienynas 8 grupėse ir 2 logopedų
kabinetuose.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

VB

Edukacinių
programų
organizavimas.

vaikams Vykdomos 3‒4 edukacinės programos
vaikams lopšelyje-darželyje ir už jo
ribų.

Programos „Vaisių ir daržovių bei Pagerintas maitinimas (150 vaikų).
pieno ir pieno produktų vartojimo
skatinimas
vaikų
įstaigose“
vykdymas.
0102

Gerinti materialinę Aprūpinimas ugdymo priemonėmis.
bazę,
užtikrinant
saugią ir sveiką
ugdymo aplinką.

8 grupės, 2 logopedų kabinetai, sporto
salė ir metodinis kabinetas aprūpinti
ugdymo priemonėmis
(spaudiniai,
žaislai, sporto inventorius ir raštinės
prekės).

Interneto svetainės aptarnavimas, Vykdoma 8 grupių, 7 kabinetų
kompiuterinės įrangos priežiūra ir kompiuterinės įrangos bei interneto
įsigijimas.
svetainės priežiūra ir atnaujinimas.
Įsigytas stacionarus kompiuteris ir
interaktyvi lenta.
Baldų įsigijimas.
Įsigytos lentynos žaislams, staliukai ir
kėdutės, vaikų drabužinės 1 grupei;
spintos metodiniam kabinetui.
Funkcionalios
lauko
aplinkos Įrengtos 2 aktyvaus judėjimo ir
kūrimas.
vaizduotės lavinimo aikštelės.
Įsigytos 2 sertifikuotos lauko žaidimų
priemonės.
Laiptinių atnaujinimas užtikrinant jų
edukacinį funkcionalumą.

Atnaujintos 2 laiptinės, įrengtos vietos
vaikų darbų eksponavimui ir edukacijai

Vaikų maitinimui skirtų indų, Įsigyta indų ir stalo įrankių 2 grupėms;
serviravimui reikalingų priemonių
atnaujinimas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV
ketvirtis

lėšos

Maitinimo
organizavimo ir
higienos
priežiūros
specialistas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV
ketvirtis

ES ir D
lėšos

I-IV
ketvirtis

VB
lėšos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

I-IV
ketvirtis

VB
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

II-IV
ketvirtis

VB, KT
lėšos

II-IV
ketvirtis

KT
lėšos

III
ketvirtis

MK lėšos

II-IV
ketvirtis

SB, KT
lėšos

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

VB

Minkšto inventoriaus įsigijimas.

Vidaus patalpų remontas.

Nesaugių kiemo takų atnaujinimas.

Įsigyta: pagalvių (156 vnt.), antklodžių
(121 vnt.), patalynės (200 kompl.),
rankšluosčių (50 vnt.), kilimų (2 vnt.).
Kiliminiai takai (73 m.).
Pakeista grindų danga 2 grupių
miegamuosiuose ir sporto salėje.
Atnaujintos Valdorfo grupės patalpų
grindys.
Naujai iškloti takai bus saugūs ir
estetiški

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

II-IV
ketvirtis

SB, KT
lėšos

I-IV
ketvirtis

SB, KT
lėšos

III-IV
ketvirtis

SB
lėšos

*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos
(ES); kitų šaltinių lėšos ( KT).

Direktorė

Irena Andžiulytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Valentina Barysaitė

